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לטייל עם התנ"ך בית מדרש נודד
עיר בתפארתה ,ירושלים בימי הבית השני

בהדרכת :דר' אריה בורנשטיין  | 30.10.14יום ה' | ₪ 150 | 07:00

בעקבות קרבות המכבים

בהדרכת :דר' אריה בורנשטיין  | 04.12.14יום ה' | ₪ 130 | 07:30

הו לכיש לכישה ...ישן וחדש בשפלת יהודה

בהדרכת :דר' אריה בורנשטיין  | 22.01.15יום ה' | ₪ 150 | 07:30

אשקלון ואשדוד

בהדרכת :דר' נחום שגיב

 | 26.02.15יום ה' | ₪ 130 | 07:30

אל עמק הדותן ,יער ריחן ו ...חרושת הגויים

בהדרכת :דר' אריה בורנשטיין  | 30.04.15יום ה' | ₪ 160 | 07:30

יודפת וגוש שגב

בהדרכת :דר' אריה בורנשטיין  | 28.05.15יום ה' | ₪ 160 | 07:00
הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח

הרב קוק זצ"ל ומשנתו
מבט ולמידה על הרב קוק זצ"ל בשיתוף בית הרב בירושלים
היכרות עם דמותו ותולדות חייו של הרב הראי"ה קוק זצ"ל ,מחשובי המנהיגים
של ישראל בשלהי המאה ה 19-ובמחצית המאה ה .20-גדול בתורה ,בהלכה
ובתורת הנסתר .יוצר פורה ואקטואלי ,אשר עיצב והעמיק את הזיקה בין עם
ישראל השב מן הגלות למולדתו ההיסטורית.
בין המרצים :מרכז התוכנית ,הרב יוחנן פריד | הרב אברהם טייץ
מר שרגא סטראז' | דר' יוסי אבינרי
 19.11.14שנות הילדות והשחרות (תרכ"ה)1865-
 24.12.14העליה לא"י (תרס"ד)1904-
 14.01.15סיור לימודי :יפו ,נוה שלום ונוה צדק של שנות ראשית המאה העשרים
 04.02.15תקופת שווייץ-לונדון (תרע"ד-תרע"ט )1914-1919
 11.03.15תקופת הרבנות בירושלים וייסוד הרבנות הראשית
 06.05.15סיור לימודי :עמקי יזרעאל ומושבות הגליל ,שחזור רוח ואווירת "מסע המושבות ההיסטורי"
 20.05.15השקפתו הרעיונית והפילוסופית כפי שבאה לידי ביטוי בארבעת כרכי "אורות התורה"
 24.06.15הרב קוק והמושבה רחובות
יום ד' |  6 | 19:30מפגשים ו 2-סיורים לימודיים חד-יומיים | ₪ 550
הרצאה בודדת | ₪ 45 :סיור ליפו | ₪ 150 :סיור תחנות "במסע המושבות ההיסטורי"₪ 180 :
הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח

מסע הקסם הפיוטי
"קהילות שרות" בשיתוף בית יד-לבנים
שער לעולמות המוסיקה והשירה היהודית
קבוצת שירה ולימוד פיוטים במסגרת "קהילות שרות"
מילים ,מנגינות ומה שביניהן...
נלמד לשיר פיוטים ממסורות שונות בהדרכתם של טובי הפייטנים.
 30מפגשים | יום ג' | 20:00
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שבתרבות
תכנית ראיונות ואקטואליה בהנחיית העיתונאי איתן דנציג.
פוליטיקאים ,אנשי ציבור ,אנשי תרבות ורוח ומספרי סיפורים.
| 21.03.15 | 21.02.15 | 17.01.15 | 20.12.14 | 15.11.14
18.07.15 | 20.06.15 | 16.05.15 | 18.04.15
כל שבת שלישית בחודש |  | 11:00כניסה חופשית

בית מדרש עירוני לתנ"ך
נעמיק ,נחקור ונחווה את התנ"ך בחברותא.
בין המרצים :פרופ' אביגדור שנאן | הרב אמנון בזק | יוכי ברנדס |
פרופ' יאיר זקוביץ | הרב יוחנן פריד | פרופ' זאב גריס |
פרופ' אדם זרטל | דר' רוחמה וייס
23.02.15 | 26.01.15 | 29.12.14 | 24.11.14 | 27.10.14 | 29.09.14
27.07.15 | 29.06.15 | 25.05.15 | 27.04.15 | 30.03.15
יום ב' |  | 20:00יש להגיע עם תנ"ך מלא | כניסה חופשית

תערוכות
"צבע בנוף" | אילנה גיל

נופים ,טבע דומם ואבסטרקט ,על בד ,קרטון ונייר.
בצבעי אקריליק ,שמן ואקוורל.
אוצר :רוני ראובן
פתיחה | 04.09.14 :נעילה17.10.14 :

"מאזניים מעוינים" | רוני וחדוה ראובן

עץ ,מתכת וחומר בטכניקה מעורבת.
חומרים ואובייקטים היוצרים הרמוניה.
אוצרת :בת-שבע גרניט
פתיחה | 23.10.14 :נעילה30.11.14 :

"אהבה כחולה" | שרון רשב"ם פרופ

רישום ,חריטה ,צבע והדפס.
טכניקות שונות בניסיון להביע את יופי הגוף הנשי הבוגר,
מתוך געגועים לסבתא.
אוצרת :טל קובי
פתיחה | 04.12.14 :נעילה23.01.15 :

רוני וחדוה ראובן

"פגישה בשניים"

מקלות הליכה וקופסאות | אברהם אשכנזי
פורטרטים | מרים מאייר
אוצרת :עדה נעמני
פתיחה | 29.01.15 :נעילה01.03.15 :

"שומעים כחולים" | דר' יורם טלמון ,פסיכיאטר

אקריליק ,שמן וגואש על חומרים ממוחזרים.
ציור בסגנון אינטואיטיבי.
פתיחה | 07.03.15 :נעילה12.04.15 :

"חלל חסר"

לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
פתיחה | 19.04.15 :נעילה28.05.14 :

שרון רשב"ם פרופ

"רואים רחוק ,רואים שקוף" | נגה לוי-אבשלום ,זֹהר עטר
אמנות הזכוכית
פתיחה | 04.06.15 :נעילה05.07.15 :
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